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Městský úřad Jičín - Stavební úřad
506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18
Č.j.: MuJc/2017/2007/SU/Bur
Spisová značka: Výst. 2016/24083/Bu

Jičín, dne 20.1.2017

Oprávněná úřední osoba:
Ing. Marie Burešová – referent Stavebního úřadu MěÚ Jičín
tel.: 493 545 140, e-mail: buresova@mujicin.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Monika Martínková, Cholenice 97, 507 32 Cholenice a
Radek Martínek, Cholenice 97, 507 32 Cholenice
(dále jen "žadatel") podali dne 29.8.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Přípojka vody a elektro pro novostavbu skladu nářadí a výpěstků
Tuř
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 220 v katastrálním území Butoves a parc. č. 364/32, 364/52,
364/53 v katastrálním území Tuř. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Vodovodní přípojku DN 32 a elektropřípojku zemním kabelem CYKY 4 x 10 mm2 od objektu na
st.p.107 v k.ú. Butoves ke skladu nářadí a výpěstků na parc.č. 364/53 v k.ú. Tuř.
Stavební úřad Městského úřadu Jičín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního
řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit námitky ve lhůtě do
23.2.2017.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu Jičín, úřední dny v pondělí a ve středu
od 8.00 do 17.00 hodin, v ostatní pracovní dny pak po telefonické domluvě od 8.00 do 14.00 hodin).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci řízení mají možnost vyjádřit
se k úplným podkladům pro rozhodnutí do 3 dnů po ústním projednání na stavebním úřadě, Žižkovo
nám.18, v prvním poschodí, kancelář č. 102 – tel. 493 545 140.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je
účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2
písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
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projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu
zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

(otisk úředního razítka)

Ing. Marie Burešová
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jičín je dnem doručení oznámení.
Úřední deska MěÚ Jičín, veřejně a elektronicky vyvěšeno dne:
Úřední deska MěÚ Jičín, sejmuto dne: ……………………

20.1.2017

Úřední deska Obecní úřad Tuř:
veřejně vyvěšeno dne: …………………………elektronicky vyvěšeno dne …………………..………
Úřední deska Obecní úřad Tuř, sejmuto dne: ………………………
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Úřední deska Obecní úřad Butoves:
veřejně vyvěšeno dne: …………………………elektronicky vyvěšeno dne …………………..………
Úřední deska Obecní úřad Butoves sejmuto dne: ……………………
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Vyhláška s potvrzením o vyvěšení bude obratem vrácena stavebnímu úřadu.

Obdrží:
Žadatelé (doručenky)
Monika Martínková, Butoves č.p. 61, 506 01 Jičín 1
Radek Martínek, Butoves č.p. 61, 506 01 Jičín 1
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Obec (datové schránky)
Obec Tuř, IDDS: 2yfj2wd
Obec Butoves, IDDS: r2jbyxw
Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. a) a b) stavebního zákona, kterým je oznámení v řízení s velkým
počtem účastníků řízení doručeno veřejnou vyhláškou (podle § 87odst.1 stavebního zákona ve spojení s
§ 144 odst.6 správního řádu):
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb
Účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona, kteří jsou identifikováni označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, a kterým je oznámení v řízení s velkým počtem
účastníků řízení doručeno veřejnou vyhláškou (podle § 87 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s § 144
odst. 6 správního řádu):
Vlastníci pozemků
˗ parc.č. 364/1 v k.ú. Tuř,
˗ parc.č. 225, st.p.107 (41 vlastníků) a č.p.61,60, 59 v k.ú. Butoves.
Veřejnou vyhlášku k vyvěšení (datová schránka)
Obecní úřad Tuř, IDDS: 2yfj2wd
Obec obecní úřad Butoves, IDDS: r2jbyxw

